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Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten:
De Stichting Vrienden van de Edese Schaapskudden (hierna VESK) verwerft gelden ter
ondersteuning van de Stichting Edese Schaapskudde (hierna ESK). Derhalve is haar
doelstelling verbonden aan de werkzaamheden van de ESK.
De VESK ondersteunt de ESK en probeert de ESK in staat te stellen de werkzaamheden
goed uit te voeren.
Statutaire doelstelling
De VESK heeft tot doel: het verzorgen van publiciteit en promotie en het werven van
fondsen voor de Edese schaapskudden, zoals beheerd door de STICHTING EDESE
SCHAAPSKUDDE, gevestigd te Ede en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren van schaapscheerdersfeest(en)
b. het organiseren van andere activiteiten die bevorderlijk kunnen zijn voor het doel.
De stichting heeft geen winstoogmerk. Uiteraard probeert de VESK met al haar activiteiten
een positief saldo te genereren. Alle baten worden ingezet voor het in stand houden van de
Edese kudden van de voornoemde stichting dan wel het in stand houden van het Veluwse
Heideschaap in de Gemeente Ede.
Bestemming liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo zal volgens statutaire bepaling worden bestemd voor de Stichting Edese
Schaapskudde en ingeval deze niet meer bestaat voor zoveel mogelijk overeenkomstig het
doel van de Stichting Edese Schaapskudde. Te denken valt aan een Stichting die het
Veluws Heideschaap actief in stand probeert te houden. Conform de nieuwe wet zal
getracht worden tevens een doel te selecteren dat eveneens aan de ANBI voorwaarden
voldoet.
Missie en werkzaamheden
De Stichting verricht uitsluitend activiteiten ten bate van de Edese Schaapskudden. Deze
werkzaamheden kunnen bestaan uit financiële en/of publicitaire en promotionele
activiteiten.
De stichting kan deelnemen in diverse Edese geledingen ten behoeve van de
belangenbehartiging. Naast een afvaardiging van de ESK bij de VESK en vice versa, neemt
de VESK deel aan enkele recreatieve en andere Edese Overleggen. Het gebied rond de
Schaapskooien, de Ginkelse Heide en de Eder Heide, is een cultuurhistorisch natuurgebied
waar vele organisaties (mede)gebruik van maken. Te denken valt aan De Airborne
Dropping, het Belgische Vluchtoord uit de Eerste Wereldoorlog en het oefenterrein van
Defensie. Hierdoor is het belangrijk deel te nemen aan dergelijke overleggen ter promotie
en belangenbehartiging.
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Overzicht van de toekomstige projecten
Werving van gelden:
Gelden worden geworven met de reeds bestaande acties en projecten:
1) Donaties particulieren
2) Lammerenadoptie Bedrijven
3) Lammerenadoptie Particulieren
4) Scheerdersdag(en) met markt/braderie
5) Sponsoring diverse activiteiten.
6) Kerstkaartenverkoop
7) Verkoop Merchandise via Markten en Webshop
8) Scheerdersmaaltijd
Promotie werkzaamheden
1) Medewerking aan Ede Promotie
2) Bezoek aan de Kudden
3) PR-voorziening nieuwsbladen
4) Project: “met de herder op stap” (nader uit te werken)
5) Promotie via website en sociale media, t.w. Facebook en Twitter
Gezocht wordt naar nieuwe publicitaire acties die mogelijkerwijs ook weer gelden
genereren. Echter hiervoor moeten nieuwe vrijwilligers worden geworven.
Beschrijving van de taakverdeling binnen het bestuur
Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij
voorkeur worden deze bestuurders aangevuld met deskundigen op organisatorisch gebied
waarbij zij een deeltaak krijgen toegewezen op het gebied van de activiteiten van de VESK.
Het is mogelijk dat de toegevoegde bestuurders een commissie aansturen waarmee zij de
hen toegewezen taak uitvoeren.
In het huidige bestuur zijn naast de reguliere bestuursfuncties vertegenwoordigd:
1. Public Relations
2. Organisatie en uitvoering
Zie ook het organogram voor de Taakverdelingen. (volgt)
Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen wordt beschikt
Het vermogen wordt beheerd door de Penningmeester waarbij de voorzitter een tweede
machtiging heeft in geval van calamiteiten. (zie hiervoor de schriftelijke afspraken
hieromtrent) Het vermogen wordt defensief belegd en is op afroep uitsluitend beschikbaar
voor de ESK.
Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar om de afstemming tussen de verschillende
commissies te vergemakkelijken. Voorts bespreekt zij dan de aanvragen vanuit de ESK om
uitkeringen en haar eigen beleid inzake de te ontwikkelen activiteiten. Vanuit het bestuur
wordt deelgenomen aan de commissies die dienstbaar zijn aan de stichting.
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Uitkeringenbeleid
Uitkeringen aan ESK worden in overleg met deze Stichting vastgesteld. Ten behoeve van
de fondsenwervende activiteiten heeft de VESK haar eigen beleid.
Met betrekking tot de cijfers, jaarrekening etc. en de verhoudingen van de uitgaven wordt
verwezen naar de jaarrekening.
Jaardoelstelling 2021-2025
1) Werving Vrijwilligers. Uit het bovenstaande komt voort dat meer vrijwilligers nodig zijn
om de activiteiten te realiseren.
2) Verhoging inkomsten, omdat de reële verwachting is dat in de toekomst de subsidies
zullen afnemen.
3) Uitbreiding belangenbehartiging.
4) Verder concretiseren ondersteuning ESK.
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